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БЕНЗОЙНОЇ СМОЛИ СІАМСЬКОЇ 
НАСТОЙКА

Benzois tonkinensis tinctura

BENZOIN TINCTURE, SIAM

Настойка, одержана із сировини, описаної у моно-
графії «Бензойна смола сіамська».

Вміст: не менше 5.0 % (м/м) суми кислот, у перера-
хунку на бензойну кислоту (С7Н6О2; М.м. 122.1).

ВИРОБНИЦТВО

Настойку виготовляють підхожим методом із 
1 частини сировини та 5 частин етанолу (від 
75 %  (об/ об) до 96 % (об/об)).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Рідина оранжево-жовтого кольору.

Настойка має характерний запах ваніліну.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. 10 мл настойки поміщають у пробірку, додають 
0.5  мл розчину 50 г/л заліза(ІІІ) хлориду Р в етанолі 
(96 %) Р. З'являється зелене забарвлення.

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Бензойної смоли суматранської настойка».

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть бути наявні інші слабі 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

__________

метилцинамат: дуже 
помітна зона поглинання

бензойна кислота: зона 
поглинання

корична кислота: помітна 
зона поглинання
___________

ванілін: зона поглинання

                                 _________

зона поглинання 
(бензойна кислота)

                                   ________

зона поглинання

дуже помітна зона 
поглинання

зона поглинання (ванілін)

серія нерозділених зон 
поглинання включно з 
зоною поглинання

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Бензойної смоли суматранської настойка. Тонкошарова 
хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Випробовувана настойка.

Розчин порівняння. 20 мг бензойної кислоти Р, 10 мг 
транс-коричної кислоти Р, 4 мг ваніліну Р і 20 мг ме-
тилцинамату Р розчиняють у 20 мл етанолу такої 
самої концентрації, яка використовувалася у вироб-
ництві настойки.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю  F254  Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – ді-
ізопропіловий ефір Р – циклогексан Р (10:40:60).

Нанесення: 20 мкл (або 8 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не має виявлятися зона на рівні зон коричної 
кислоти та метилцинамату на хроматограмі розчину 
порівняння.

Етанол (2.9.10). Від 95 % до 105 % від номінального 
вмісту.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

3.50 г настойки поміщають у колбу з боросилікатно-
го скла місткістю 250 мл, додають 15.0 мл 0.5 М  роз-
чину калію гідроксиду спиртового. Кип’ятять зі зво-
ротним холодильником на водяній бані протягом 
30 хв. Охолоджують і промивають холодильник 
20 мл етанолу (96 %) Р. Надлишок калію гідрокси-
ду титрують 1 М  розчином хлористоводневої кислоти 
потенціометрично (2.2.20). Паралельно проводять 
контрольний дослід.

1 мл 0.5 М калію гідроксиду спиртового відповідає 
61.05 мг бензойної кислоти (С7Н6О2).


